
ART AND DESIGN
TÍTOL OFICIAL DE BATXILLERAT, 
MODALITAT EN ARTS
Pearson Btec International Level 3
Foundation Diploma (510) in Art and Design

DURADA

Un curs acadèmic
(9 mesos)

RECONEIXEMENT DEL CURS 
Aprovar el curs permet sumar un 20% 
de la qualificació del curs a la prova (si 
la qualificació global = o superior a 4)

HORARIS

matins
20h/setmana

El Curs d’Accés a CFGS està dirigit a joves que no disposin de titulació per accedir als Cicles Formatius 
de Grau Superior (Batxillerat o equivalent) i que, en el moment d’iniciar el programa, tinguin almenys 
19 anys o els compleixin durant l’any de la prova. Partint d’una estructura idèntica a les proves d’accés 
oficials, les matèries s’agrupen en una part comuna i una part específica, permetent encarar la seva 
aplicació a les activitats que es realitzen. Els grups reduïts i seguiment personalitzat i la nostra 
metodologia pràctica amb professorat conformat per professionals en actiu permet donar una visió 
360 graus a l’alumnat i preparar-lo per al món laboral des del primer dia. 

CURS OFICIAL

CURS D’ACCÉS A 
CICLES FORMATIUS 
DE GRAU SUPERIOR



CURS D’ACCÉS 
a Cicles Formatius de Grau Superior - PACFGS

Som capdavanters en metodologia i tecnologia aplicada a l’aula. T’ajudem a trobar els estudis que millor 
encaixin amb el teu talent i aspiracions, per convertir-te en un professional del futur. #StucomÉsDemà 

50 ANYS FORMANT ELS TALENTS DEL FUTUR 
QUI SOM

A

· Dibuix tècnic
· Física
· Tecnologia Industrial

C

· Economia i empresa
· Geografia
· Segona llengua 
extrangera
· Psicologia

B

· Ciències de la Terra i
  el Medi Ambient
· Biologia
· Quimica

D

· Ciències de la Terra i
  el Medi Ambient
· Biologia
· Quimica
· Educació física

· Dibuix tècnic
· Dibuix artístic
· Cultura audiovisual
· Volum

Matèries de modalitat

L’estudiant ha de triar dues matèries 
(específiques per al CFGS al qual vol accedir)

(*) Stucom ofereix les matèries subratllades. Si l’alumne vol cursar-ne una de les altres, pot fer-ho a través de l’IOC 
(Institut Obert de Catalunya) i la nota obtinguda es tindrà en compte en el càlcul de la mitjana del seu expedient.

* FP INICIAL FP D’ARTS 
PLÀSTIQUES 

I DISSENY

Matèries comunes

· Llengua catalana
· Llengua castellana
· Llengua anglesa
· Matemàtiques

De la part comuna:
· Haver superat la prova 
  d’accés a la universitat +25
· Haver superat amb 
  anterioritat la prova 
  d’accés a CFGS

De la prova de català:
· Acreditar menys de dos 
  anys de residència a 
  Catalunya fins al dia de la 
  prova i no haver estudiat 
  català en l’escolarització.

De la part específica:
· Haver superat un CFGM de la mateixa família del CFGS.
· Haver superat la prova d’accés a la universitat +25.
· Acreditar experiència laboral reconeguda oficialment en un 
  grup de cotització igual o superior a la qual correspon el CFGS 
  que es vol cursar, o acreditar 3+ anys d’experiència laboral 
  reconeguda oficialment en el mateix grup professional si el 
  grup de cotització és inferior al del CFGS que es vol cursar.

MATÈRIES DE L’ITINERARI Pla d’estudis

EXEMPCIONS

www.stucom.com

twitter.com/stucom

facebook.com/stucombarcelona

instagram.com/stucom

head
heart

hands

linkedin.com/school/stucombcn

CENTRE PELAI
933015696
C/Pelai, 8 08001 Barcelona

CENTRE CÒRSEGA
933218377
C/Còrsega, 409 08037 Barcelona

Centre homologat i concertat per: 

Amb més de 50 anys d’història, el Grup Stucom és una institució educativa de referència a Barcelona, 
que té per objectiu preparar professionals d’alt nivell desenvolupant les seves capacitats intel·lectuals, 
emocionals i pràctiques. Som pioners per les nostres instal·lacions i mitjans d’avantguarda, pel nostre 
expert professorat i pel tracte individualitzat dels estudiants i de les famílies. Impulsem el talent individual, 
amb una formació en valors i aplicant una metodologia humanista i propera alhora que holística.


